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مۇقەددەسلەرگە ساالم

 1خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن مەسىھ ئەيسانىڭ روسۇلى بولغىلى پاۋلۇستىن ۋە بۇرادەر
تىموتېئۇستىن خۇدانىڭ كورىنتۇستىكى جامائىتىگە ۋە بارچە ئاخايەدىكى مۇقەددەسلەرگە
ساالم 2 .سىلەرگە ئاتىمىز خۇدادىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھتىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق
بولسۇن.

تەسەللى بېرىدىغان خۇدا
 3خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى ،يەنى مەرھەمەتنىڭ ئاتىسى ۋە ھەر تەسەللىنىڭ
تەڭرىسى خۇداغا ھەمدۇسانا بولسۇن 4 .ئۇ ئۆزى ھەممە تەڭلىكىمىزدە بىزگە تەسەللى بېرىدۇ.
شۇنداقكى ،خۇدا تەرىپىدىن ئۆزىمىزگە بېرىلگەن تەسەللى بىلەن بىز ھەم ھەر تەڭلىكتە
بولغانالرغا تەسەللى بېرەلەيمىز 5 .چۈنكى مەسىھنىڭ زەخمەتلىرى بىزنىڭ ئۈستىمىزگە
زىيادىلەشكەندەك ،مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تەسەللىمىز ھەم زىيادىلىشىدۇ 6 .تەڭلىك
تارتساقمۇ ،سىلەرنىڭ تەسەللىڭالر ۋە نىجاتىڭالر ئۈچۈن بولىدۇ .تەسەللى تاپساقمۇ ،سىلەرنىڭ
تەسەللىڭالر ئۈچۈن بولىدۇ .بۇ بىز ئۆزىمىز تارتىپ تۇرغان زەخمەتلەرگە ئوخشاش زەخمەت
تارتقىنىڭالردا چىداملىق ھاسىل قىلىدىغان بىر تەسەللى بولىدۇ .سىلەرنىڭ توغراڭالردا
ئۈمىدىمىز شەكسىزدۇر 7 .چۈنكى بىلىمىزكى ،زەخمەتلىرىمىزگە شېرىك بولغىنىڭالردەك،
تەسەللىمىزگە ھەم شېرىك بولىسىلەر.
 8ئەي بۇرادەرلەر ،ئاسىيادا بىزگە ۋەقە بولغان تەڭلىكىمىزدىن بىخەۋەر بولمىقىڭالرنى
خالىمايمىز .ھەددىدىن زىيادە تاقەت قىاللمىغۇدەك ،دەرۋەقە تىرىكلىكتىن ئۈمىدىمىز ئۈزۈلگۈدەك
تەڭلىك تارتتۇق 9 .ئۆزىمىزگە تايانماي ،ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرىدىغان خۇداغا تايانمىقىمىز ئۈچۈن،
ئۆز ئىچىمىزدە ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغاندەك بولدۇق 10 .خۇدا ئۆزى بىزنى ئۇنداق ئۆلۈم
تەڭلىكىدىن قۇتقۇزدى ۋە مۇندىن كېيىن ھەم بىزنى قۇتقۇزىدۇ ،دەرۋەقە بىزنى مۇندىن كېيىن
قۇتقۇزىدۇ دەپ ،ئۇنىڭغا ئۈمىدىمىزنى باغلىدۇق 11 .سىلەر ھەم دۇئالىرىڭالر بىلەن بىزگە ياردەم
بېرىپ تۇرىسىلەر .شۇنداق قىلىپ تولىالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە كۆرسىتىلگەن ئىلتىپات
ئۈچۈن ،توال كىشىلەر تەرىپىدىن بىزنىڭ جەھىتىمىزدىن شۈكۈر ئېيتىلىدۇ.
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پاۋلۇسنىڭ زىيارەت پالنىنى ئۆزگەرتىشى
 12چۈنكى پەخرىمىز شۇكى ،بىز جىسمانىي ھېكمەت بىلەن ئەمەس ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى
بىلەن ۋە خۇدادىن بولغان دىيانەتلىك ۋە پاكلىق بىلەن بۇ دۇنيادا ۋە بولۇپمۇ سىلەرنىڭ ئاراڭالردا
يۈردۇق .بۇنىڭغا ۋىجدانىمىز ھەم گۇۋاھلىق بېرىدۇ 13 .بىز سىلەرنىڭ ئوقۇيااليدىغىنىڭالردىن
ۋە ئۇقااليدىغىنىڭالردىن باشقا ھېچ نەرسە سىلەرگە پۈتمەيمىز ۋە ئۈمىدىمىز باركى ،بىزنى
قىسمەن چۈشۈنگىنىڭالردەك تامامەن چۈشۈنگەيسىلەر 14 .چۈنكى خۇداۋەندىمىز ئەيسانىڭ
كۈنىدە بىز سىلەرنىڭ پەخرىڭالر ۋە سىلەر بىزنىڭ پەخرىمىز بولىسىلەر.
 15شۇ ئۈمىدنى قىلىپ ،سىلەرگە يەنە بىر مېھىر-شەپقەت يەتكۈزمەك ئۈچۈن ئاۋۋال
سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كېلەي دەپ 16 ،ماكېدونىيەگە بېرىشىمدا شەھىرىڭالردىن ئۆتۈپ،
ئاندىن ماكېدونىيەدىن يەنە ئالدىڭالرغا كېلىپ ،سىلەر تەرىپىدىن يەھۇدىيەگە يولغا سېلىپ
قويۇلمىقىمنى نىيەت قىلدىم 17 .شۇنداق نىيەت قىلغىنىمدا يېنىكلىك بىلەن قارار قىلدىممۇ؟
ياكى ئېيتقىنىم بىر يولى «بەرھەق ،بەرھەق» ۋە «ياق ،ياق» بولغۇدەك قارارىمنى جىسىمچە
توختىتىمەنمۇ؟  18لېكىن خۇدا ئۆزى ئىشەنچلىكتۇر ۋە سىلەرگە ئېيتقان سۆزىمىز ھەم
«بەرھەق» ۋە «ياق» ئەمەس 19 .چۈنكى بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن ،يەنى مېنىڭ ،سىلv
انۇسنىڭ ۋە تىموتېئۇسنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ۋەز ئېيتىلغان مەسىھ ئەيسا ئىبن ئالال ئۆزى
«بەرھەق» ۋە «ياق» بولۇپ كەلمىدى ،بەلكى ئۇنىڭدا «بەرھەق» ئىدى 20 .چۈنكى خۇدانىڭ
ۋەدىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ بىلەن «بەرھەق»تۇر ۋە خۇدا بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن شان-
شەرەپ تاپمىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ بىلەن ھەم ئامىندۇر 21 .لېكىن ھەم بىزنى ،ھەم سىلەرنى
مەسىھتە مۇستەھكەم قىلىپ ،بىزنى مەسىھلىغۇچى خۇدا ئۆزىدۇر 22 .ئۇ ھەم بىزنى مۆھۈرلەپ،
كۆڭۈللىرىمىزگە روھىنى كاپاالت قىلىپ بەردى.
 23لېكىن مەن ئۆز جېنىمغا خۇدانى گۇۋاھ قىچقىرىمەنكى ،سىلەرنى ئايىغاچ تېخى كورىنتۇسقا
بارمىدىم 24 .بىز سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنىڭ ئۈستىدە خوجا بولغاندەك ئەمەس ،بەلكى سىلەر
ئىماندا تۇرغاچ ،بىز ھەمكارلىرىڭالر بولۇپ خۇشاللىقىڭالر ئۈچۈن شۇنى ئېيتىمىز.
 1سىلەرگە يەنە غەملىك كەلتۈرمەي دەپ ،ئۆز ئىچىمدە قارار قىلدىم 2 .چۈنكى مەن سىلەرنى
غەمكىن قىلسام ،كىم ئۆزۈمنى خۇش قىلىدۇ؟ ئۆزۈم غەمكىن قىلغان كىشىلەرمىكىن؟
 3مەن كەلسەم ،ئۆزۈمگە خۇشلۇق كەلتۈرىدىغانالردىن ماڭا غەملىك بولمىسۇن دەپ ،پۈتكىنىمنى
پۈتتۈم .چۈنكى ھەممەڭالردىن شۇ ئۈمىدىم باركى ،مېنىڭ خۇشلۇقۇم ھەممەڭالرنىڭ خۇشلۇقى
بولىدۇ 4 .غەمكىن بولمىقىڭالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە بولغان مۇھەببىتىمنىڭ
زىيادىلىكىنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن توال غەملىك ۋە كۆڭلۈمنىڭ دەردى ۋە توال كۆز ياشلىرى
بىلەن سىلەرگە پۈتتۈم.
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گۇناھكارنى ئەپۇ قىلىپ قايتىدىن قوبۇل قىلىش

 5لېكىن بىر كىشى غەملىككە سەۋەب بولغان بولسا ،مېنى غەمكىن قىلمىدى ،بەلكى مەن
ئاشۇرۇۋەتكىلى خالىماي ،ئۇ ھەممەڭالرنى ئانچە-مۇنچە غەمكىن قىلدى دەيمەن 6 .ئۇنداق
كىشىگە تولىلىرىڭالرنىڭ تەرىپىدىن بولغان جازا يېتىدۇ 7 .شۇنىڭ ئورنىدا ئەمدى ئۇنى ئەپۇ
قىلىپ ،ئۇ كىشى زىيادە چوڭ غەمدىن يۇتۇلۇپ كەتمىسۇن دەپ ،ئۇنىڭغا تەسەللى بەرگەيسىلەر.
 8ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى ،ئۇنىڭغا مۇھەببەت كۆرسىتىشنى ئاراڭالردا قارار
توختىتىشقايسىلەر 9 .چۈنكى سىلەرنىڭ مۇستەھكەم قەدەملىك بولۇپ ،ھەر ئىشتا ئىتائەت
قىلغىڭالر بارمۇ دەپ بىلمەك ئۈچۈن ھەم پۈتتۈم 10 .ھەركىمگە ئەپۇ قىلساڭالر ،مەن ھەم
ئۇنى ئەپۇ قىلىمەن .چۈنكى بىر نېمە ئەپۇ قىلغان بولسام ،ئەپۇ قىلغىنىمنى مەسىھنىڭ
ئالدىدا سىلەر ئۈچۈن قىلدىم 11 .شەيتان ئۆزى بىزگە كۈچلۈك كەلمىسۇن ،چۈنكى ئۇنىڭ
قەستلىرىدىن بىخەۋەر ئەمەسمىز.

يېڭى ئەھدنىڭ خىزمەتكارلىرى
 12مەسىھنىڭ ئىنجىلىنى يەتكۈزگىلى تروئاسقا كەلگىنىمدە ،ماڭا خۇداۋەندە تەرىپىدىن بىر
ئىشىك ئېچىلغانىدى 13 .ئەمما بۇرادىرىم تىتۇسنى تاپمىغاچ روھۇمدا بىئارام بولۇپ ،ئانداكىلەر
بىلەن خوشلىشىپ ماكېدونىيەگە چىقتىم.
 14لېكىن خۇداغا شۈكۈر بولغايكى ،ئۇ ھەمىشە بىزنى مەسىھ بىلەن نۇسرەت دەبدەبىسىدە
ئېلىپ بېرىپ ،بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن ھەر يەردە ئۆز مەرىپىتىنىڭ خۇش بۇيىنى ئاشكارا
قىلىدۇ 15 .چۈنكى ئۆزىمىز نىجات تاپقۇچىالر ئارىسىدا ۋە ھاالك بولغۇچىالر ئارىسىدا خۇدانىڭ
ئالدىدا مەسىھنىڭ خۇش بۇيىدۇرمىز 16 .بۇالرغا ئۆلۈمدىن ئۆلۈمگە ۋە ئۇالرغا تىرىكلىكتىن
تىرىكلىككە بىر بۇيدۇرمىز .لېكىن كىم شۇ ئىشقا يارايدۇ؟  17چۈنكى بىز ئۆز مەنپەئىتى
ئۈچۈن خۇدانىڭ سۆزىنى تەتۈر تولغىغان توال كىشىلەردەك ئەمەس ،بەلكى ساپ نىيەتتىن،
دەرۋەقە خۇدا تەرىپىدىن چىققاندەك ،مەسىھتە خۇدانىڭ ئالدىدا سۆز قىلىمىز.
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 1ئەمدى يەنە ئۆز گېپىمىزنى قىلغىلى تۇرىمىزمۇ؟ ياكى بەزىلەردەك سىلەرگە ياكى سىلەردىن
تەۋسىيە خېتىنى الزىم قىلىمىزمۇ؟  2بىزنىڭ خېتىمىز سىلەر ئۆزۈڭالردۇرسىلەر .سىلەر
كۆڭلىمىزگە يېزىلىپ ،ھەممە ئادەملەردىن تونۇلۇپ ئوقۇلىدىغان بىر خېتىمىزدۇرسىلەر 3 .مانا
سىلەر سىياھ بىلەن تاش تاختىلىرىغا پۈتۈلمەي ،تىرىك خۇدانىڭ روھى بىلەن كۆڭۈلنىڭ گۆش
تاختىلىرىغا پۈتۈلۈپ ،مەسىھنىڭ بىزنىڭ خىزمىتىمىز بىلەن قىلىنغان خېتى ئىكەنلىكىڭالر
ئاشكارا بولدى.
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 4مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خۇداغا قىلغان ئېتىمادىمىز شۇنداقتۇر 5 .لېكىن بىز
ئۆزىمىزدىن بىر نەرسىنى قىالاليمىز دەپ خىيال قىلغۇدەك ئۆزىمىزدە ئىقتىدار يوق .بەلكى
بىزنىڭ ئىقتىدارىمىز خۇدادىندۇر 6 .ئۇ ئۆزى بىزنى يېڭى ئەھدىنىڭ خىزمەتكارلىرى بولۇشقا،
يەنى ھەرپنىڭكى ئەمەس ،بەلكى روھنىڭ خىزمەتكارلىرى بولۇشقا قابىل قىلدى .چۈنكى
ھەرپ ئۆزى ئۆلتۈرىدۇ ئەمما روھ تىرىلدۈرىدۇ.

يېڭى ئەھدنىڭ شان-شەرىپى
 7لېكىن ئۆلۈمنىڭ خىزمىتى ،يەنى تاشالرغا ئويۇلغان ھەرپلەرنىڭ خىزمىتى ئۆزى شان-
شەرەپ بىلەن كەلگەن بولسا ،شۇنداقكى ،مۇسانىڭ يۈزىدىكى يىتىپ كېتىدىغان شان-شەرىپى
ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىل ئۇنىڭ چىرايىغا قارىيالمىغۇدەك بولغان بولسا 8 ،روھنىڭ خىزمىتى
قانچە زىيادىرەك شان-شەرەپ بىلەن بولمامدۇ؟  9چۈنكى ھۆكۈمنىڭ خىزمىتى شەرەپلىك
بولغان بولسا ،ئادالەتنىڭ خىزمىتى شان-شەرەپتە قانچە زىيادىلىشىدۇ 10 .بۇنىڭغا قاراپ بۇ
ھەددىدىن ئۇلۇغ شان-شەرەپ جەھىتىدىن شەرەپلىك بولغان ھەرنېمە شەرەپسىزدەك بولىدۇ.
 11چۈنكى يوقىلىدىغان خىزمەت شەرەپلىك بولغان بولسا ،باقىي قالىدىغان خىزمەتنىڭ شان-
شەرىپى قانچە زىيادىرەك بولىدۇ.
 12شۇنداق ئۈمىدىمىز بار بولغاندىن كېيىن ،ئاشكارا ئىش قىلىپ غەيرەتلىك بولىمىز.
 13مۇسا :بەنى-ئىسرائىل يۈزۈمدىكى شان-شەرەپنىڭ يىتىپ كېتىدىغىنىنى كۆرمىسۇن دەپ،
ئۆز يۈزىگە پەردە تۇتقاندەك قىلمايمىز 14 .ئەمما ئۇالرنىڭ زېھىنلىرى قېتىپ كەتتى ۋە بۇ
كۈنگىچە كونا ئەھدىنىڭ كىتابى ئوقۇلغاندا شۇ پەردە ئېچىلماي تۇرماقتا ،لېكىن مەسىھتە
كۆتۈرۈلىدۇ 15 .ھەتتا بۇ كۈنگىچە مۇسانىڭ كىتابى ئوقۇلغىنىدا ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە
بىر پەردە قويۇقلۇقتۇر 16 .لېكىن ئۇالر خۇداۋەندىگە يانىدىغان ۋاقتىدا ئۇ پەردە كۆتۈرۈلىدۇ.
 17خۇداۋەندە روھتۇر ۋە خۇداۋەندىنىڭ روھى نە يەردە بولسا ،ئاندا ئازادلىق باردۇر 18 .لېكىن
بىز پەردىسىز يۈز بىلەن بىر ئەينەككە قارىغاندەك خۇداۋەندىنىڭ ئۇلۇغلۇكىنى كۆرگەنلەرنىڭ
ھەممىسى ئۇنىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىلىپ ،روھ بولغان خۇداۋەندە ۋاسىتىسى بىلەن بولغاندەك
شەرەپتىن شەرەپكە بارىمىز.

4

ساپال قاچىدىكى خەزىنە

 1ئەمدى بىز مەرھەمەت تېپىپ ،بۇ خىزمەتتە تۇرغاندىن كېيىن جۈرئەتسىز بولمايمىز
 2ۋە خىجالەتنىڭ پىنھان ئىشلىرىنى تاشالپ ،ھىيلە بىلەن يۈرمەيمىز .خۇدانىڭ سۆزىگە
خىيانەتچىلىك قىلماي ،ھەقىقەتنى بايان قىلمىقىمىز بىلەن ئۆزىمىزنى خۇدانىڭ ئالدىدا ھەر
ئادەمنىڭ ۋىجدانىغا تەرىپ قىلىمىز.
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 3لېكىن ئىنجىلىمىز يوشۇرۇلغان بولسا ،ھاالك بولىدىغانالردىن يوشۇرۇلغاندۇر 4 .خۇدانىڭ
سۈرىتى بولغان مەسىھنىڭ شان-شەرىپىنىڭ ئىنجىلىدىكى نۇر ئۇالرغا يورۇقلۇق بەرمىسۇن
دەپ ،بۇ زاماننىڭ تەڭرىسى ئىشەنمىگەنلەرنىڭ زېھىنلىرىنى كور قىلىپ قويدى.
 5چۈنكى بىز ئۆزىمىزنى ۋەز ئېيتماي ،مەسىھ ئەيسانى خۇداۋەندە ئېيتىپ ،ئۆزىمىزنى سىلەرنىڭ
خىزمەتكارلىرىڭالر دەپ ۋەز ئېيتىمىز« 6 .قاراڭغۇلۇقتىن بىر نۇر چىقىپ يورۇسۇن» دەپ
بۇيرۇغان خۇدا ،مەسىھنىڭ يۈزىدىن ئۆز شان-شەرىپىنىڭ مەرىپەت نۇرى بىلەن كۆڭۈللىرىمىزنى
يورۇتتى.
 7قۇدرەتنىڭ پەزىلىتى بىزدىن بولماي ،خۇدا ئۆزىدىن بولمىقى ئۈچۈن ،بۇ خەزىنىنى ساپال
قاچىدا ساقاليمىز 8 .ھەر تەرىپىدىن قىستىلىمىز ،لېكىن ئىالجسىز ئەمەس ،پاراكەندىدۇرمىز
لېكىن ئۈمىدسىز ئەمەس 9 ،قوغلىنىمىز لېكىن تاشالنغان ئەمەس ،يەرگە يىقىتىلىمىز لېكىن
ھاالك ئەمەسمىز 10 .ئەيسانىڭ تىرىكلىكى بەدىنىمىزدە ئاشكارا بولماق ئۈچۈن ،ھەمىشە
ئەيسانىڭ ئۆلۈمىنى بەدەندە كۆتۈرۈپ يۈرىمىز 11 .چۈنكى ئەيسانىڭ تىرىكلىكى ئۆلۈملۈك
جىسمىمىزدە ئاشكارا بولمىقى ئۈچۈن ،بىز تىرىك قالغانالر ئەيسا ئۈچۈن ھەمىشە ئۆلۈمگە
تاپشۇرۇلىمىز 12 .ئەمدى ئۆلۈم بىزدە ئىشلەيدۇ ،ئەمما سىلەردە تىرىكلىك ئىشلەيدۇ 13 .لېكىن
«ئىشەندىم ،ئۇنىڭ ئۈچۈن سۆز قىلدىم» دەپ پۈتۈلگەندەك ،بىزدە ھەم ئۇ ئىماننىڭ روھى
بولغىنى ئۈچۈن ،ئۆزىمىز ئىشىنىپ سۆز قىلىمىز 14 .چۈنكى بىلىمىزكى ،خۇداۋەندە ئەيسانى
تىرىلدۈرۈپ قوپۇرغۇچى بىزنى ھەم ئەيسا بىلەن تىرىلدۈرۈپ قوپۇرۇپ ،سىلەر بىلەن بىللە
ھۇزۇرىغا كەلتۈرىدۇ 15 .بۇ ھەممە ئىشالر سىلەر ئۈچۈن بولىدۇ .بۇنىڭ بىلەن مېھىر-شەپقەت
ئۆزى تولىالرغا يەتكۈزۈلگىنى بىلەن ئېشىپ ،خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن شۈكۈر ئېتىشنىڭ
زىيادىلەشتۈرۈشىگە سەۋەب بولسۇن.
 16شۇنىڭ ئۈچۈن جۈرئەتسىز بولمايمىز ،بەلكى زاھىردىكى ئادىمىمىز خاراب بولسا ھەم،
ئىچكى ئادىمىمىز كۈندىن-كۈنگە يېڭىالنماقتا 17 .چۈنكى بىر دەملىك بولۇپ يېنىك بولغان
تەڭلىكىمىز بىزگە ،يەنى كۆرۈنگەن نەرسىلەرنى كۆزلىمەي ،كۆرۈنمىگەننى كۆزلىگۈچىلەرگە،
ھەددىدىن زىيادىلىشىپ مىقداردىن ئوشۇق بولغان دەرىجىدە ئېغىر ۋەزىنلىك ئەبەدىي بىر شان-
شەرەپ پەيدا قىلىدۇ 18 .چۈنكى كۆرۈنگەن نەرسىلەر بىر ۋاقىتقىچىلىك ،ئەمما كۆرۈنمىگەن
نەرسىلەر ئەبەدكىچە قالىدۇ.

5

ئاسماندىكى ماكانىمىز

 1بىلىمىزكى ،زېمىنىي بەدەن چېدىرىمىز يىقىتىلسا ،خۇدا تەرىپىدىن بولۇپ ،قول بىلەن
ياسالمىغان ئەبەدىي بىر ماكانىمىز ئاسمانالردا باردۇر 2 .ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئاسماندىن
بولغان ماكانىمىزنى ئۈستىمىزگە كىيگىلى ئارزۇ قىلىپ ئاھ تارتىمىز 3 .چۈنكى ئۇنى كىيگەن
بولساق ،يالىڭاچ بولۇپ قالمايمىز 4 .بىز بۇ چېدىرىمىزدا ياشاپ تۇرغىنىمىزدا سىقىلىپ
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كېتىپ ئاھ تارتىمىز ،چۈنكى يالىڭاچلىنىشنى خالىماي ،ئۆلۈملۈك ئۆزى تىرىكلىكتىن
يۇتۇلۇپ كېتىلسۇن دەپ ،كىيىندۈرۈلۈشنى خااليمىز 5 .لېكىن بىزنى شۇ ھالەتكە كەلتۈرۈپ،
بىزگە ئۆز روھىنى كاپاالت قىلىپ بەرگۈچى خۇدادۇر.
 6ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەمىشە خاتىرجەمدۇرمىز .ئەمما بىلىمىزكى ،بەدەندە ماكان تۇتقىنىمىزدا
خۇداۋەندىدىن يىراق بولۇپ غېرىبلىقتىدۇرمىز 7 .چۈنكى كۆرۈنۈش بىلەن يۈرمەي ،ئىمان
بىلەن يۈرىمىز 8 .لېكىن بىزلەر خاتىرجەم بولۇپ ،بەدەندىن كېتىپ خۇداۋەندىنىڭ ئالدىغا
بېرىپ ،ئاندا ۋەتەن تۇتقىلى ئوشۇقراق خااليمىز 9 .ئۇنىڭ ئۈچۈن بەدەندە ھازىر بولساق ياكى
غايىب بولساق ،ئۇنىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولغىلى غەيرەت قىلىمىز 10 .چۈنكى ھەركىم ئۆمرىدە
بەدىنى بىلەن نېمە ئەمەل قىلغان بولسا ،خاھى ياخشىلىق بولسۇن ،خاھى يامانلىق بولسۇن،
بارچىسى ئۆزىگە ياندۇرۇلسۇن دەپ ،ھەممىمىز مەسىھنىڭ سوراق تەختىنىڭ ئالدىدا ئاشكارا
بولمىقىمىز الزىمدۇر.

ياراشتۇرۇش خىزمىتى
 11بىز خۇداۋەندىنىڭ دەھشىتىنى بىلىپ ،ئادەملەرنى ئۇنىتىمىز .لېكىن خۇدانىڭ ئالدىدا
ئاشكارا بولدۇق ۋە ئۈمىد قىلىمەنكى ،سىلەرنىڭ ۋىجدانلىرىڭالردا ھەم ئاشكارا بولدۇق.
 12سىلەرنىڭ ئالدىڭالردا يەنە ئۆزىمىزنى تەرىپ قىلمايمىز ،بەلكى كۆڭۈلدىكى ئىش بىلەن
پەخىرلەنمەي ،زاھىردىكى ئىشالر بىلەن پەخىرلەنگۈچىلەرنىڭ ئالدىدا پەخىرلەنگىلى بىر
سەۋەبىڭالر بولماق ئۈچۈن بۇنى ئېيتىمىز 13 .ئىچ-ئىچىمىزگە سىغماي قالغان بولساق،
خۇدا ئۈچۈن شۇنداق بولدۇق .ئوڭ بولساق ،سىلەر ئۈچۈن شۇنداق بولدۇق 14 .مەسىھنىڭ
مۇھەببىتى بىزنى زوراليدۇ .چۈنكى بىرى ھەممىسى ئۈچۈن ئۆلدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىسى
ئۆلگەندۇر دەپ سانايمىز 15 .ئۇ ئۆزى ھەممىسى ئۈچۈن ئۆلدىكى ،ھايات بولغانالر ئۆز-ئۆزى
ئۈچۈن ياشىماي ،بەلكى ئۇالرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئۆلۈپ تىرىلىپ قوپۇرۇلغۇچى ئۈچۈن ياشىسۇن.
 16مۇندىن كېيىن ھېچكىمنى بەدەن ھېسابىچە تونۇمايمىز ،مەسىھنى بەدەن ھېسابىچە تونۇغان
بولساقمۇ ،مۇندىن كېيىن ئۇنى ئۇنداق تونۇمايمىز 17 .ئۇنىڭ ئۈچۈن بىركىم مەسىھتە
بولسا ،ئۇ ئۆزى يېڭى يارىتىلغۇچى بولدى .كونىسى ئۆتتى ،مانا ھەممە نەرسە يېڭى بولدى.
 18لېكىن ھەممىسى بىزنى مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۆزى بىلەن ياراشتۇرۇپ ،بىزگە
ياراشتۇرماقلىقنىڭ خىزمىتىنى بەرگەن خۇدادىندۇر 19 .دېمەك ،خۇدا ئۆزى مەسىھتە دۇنيانى
ئۆزى بىلەن ياراشتۇرۇپ ،ئۇالرغا خىالپلىقلىرىنى سانىمىدى ،شۇنداقال ياراشتۇرماقلىقنىڭ
سۆزىنى بىزگە تاپشۇردى.
 20مەسىھ ئۈچۈن ئەلچىلەردۇرمىز .خۇدا بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن نەسىھەت بېرىدۇ« :خۇدا
بىلەن يارىشىڭالر» دەپ مەسىھنىڭ ئورنىدا يالۋۇرىمىز 21 .بىز ئۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ ئادىللىرى
بولغايمىز دەپ ،ئۇ گۇناھنى بىلمىگەن كىشىنى بىز ئۈچۈن گۇناھنىڭ ئۆزى قىلدى.
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 1ئۇنىڭ ھەمكارلىرى بولۇپ يالۋۇرىمىزكى ،خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بىكار قوبۇل
قىلمىغايسىلەر 2 .چۈنكى ئۇ «مەقبۇل ۋاقىتتا سېنى ئاڭالپ ،نىجات كۈنىدە ساڭا ياردەم
بەردىم .مانا ئەمدى مەقبۇل ۋاقىتتۇر ،مانا ئەمدى نىجات ۋاقتىدۇر» دەپ ئېيتىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ تارتقان جاپا-مۇشەققىتى
 3ئەمما خىزمەت دەشنەم بېرىلمىسۇن دەپ ،ھېچ ئىشتا بىركىمگە تايىش سەۋەبى بولماي،
 4ھەممە ئىشتا ئۆزىمىزنى خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرىدەك كۆرسىتىمىز .دەرۋەقە توال سەۋردە،
زەخمەتتە ،تەڭلىكتە ،كۆڭۈل دەردىدە 5 ،تاياق ئۇرۇلۇشتا ،سولىنىشتا ،غەلۋىلەردە،
ئەمگەكلەردە ،ئۇيقۇسىزلىقتا ،روزا تۇتۇشتا 6 ،پاكلىقتا ،مەرىپەتتە ،كۆڭۈل كەڭلىكتە،
مېھرىبانلىقتا ،مۇقەددەس روھتا ،رىياسىز مۇھەببەتتە 7 ،ھەقىقەت سۆزىدە ،خۇدانىڭ
قۇدرىتىدە ،ئوڭ بىلەن چەپ قولدا ئادالەت يارىغىنى تۇتۇشتا 8 ،ئىززەت بىلەن ھاقارەتتە ،بەدنام
بىلەن ياخشى سۈپەتلىنىشتە ،توغرا بولۇپ ئالدىغۇچىدەك سانىلىشتا 9 ،مەلۇم بولۇپ نامەلۇم
بولۇشتا ،مانا تىرىك بولۇپ ئۆلۈكتەك سانىلىشتا ،تاياق يەپ ئۆلتۈرۈلمىگۈدەك تۇرۇشتا،
 10ھەمىشە خۇشال بولۇپ غەمكىندەك تۇرۇشتا ،تولىالرنى غەنىي قىلىپ پېقىردەك تۇرۇشتا،
ھەر نەرسىگە ئىگە بولۇپ ھېچ نەرسىسى يوق كىشىلەردەك بولۇپ ،ھەر ئىشتا ئۆزىمىزنى
خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرىدەك كۆرسىتىمىز.
 11ئەي كورىنتۇسلۇقالر ،ئاغزىمىزنى ئېچىپ سىلەرگە ئوچۇق سۆزلەيمىز ،كۆڭلىمىز سىلەرگە
كەڭرىپ تۇرىدۇ 12 .بىزنىڭ كۆڭلىمىزدە جايىڭالر تار ئەمەس ،لېكىن سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالردا
جاي تاردۇر 13 .مەن بالىالرغا سۆزلىگەندەك سىلەرگە« :ئوخشاشقا ئوخشاشنى يانداپ ،سىلەر
ھەم كۆڭۈللىرىڭالرنى كەڭرىتىڭالر» دەيمەن.

ئىمانسىزالر بىلەن بىر بويۇنتۇرۇق تېگىگە كىرمەڭالر
 14ئىمانسىزالر بىلەن بىللە مۇناسىپ بولمىغان بويۇنتۇرۇق تېگىگە كىرمەڭالر .ئادالەتنىڭ
ھەقسىزلىق بىلەن نېمە ئىشى بار؟ ياكى نۇرنىڭ قاراڭغۇلۇق بىلەن نېمە شېرىكلىكى بار.
 15مەسىھنىڭ بەلىئال بىلەن نېمە ئىتتىپاقلىقى بار؟ ياكى مۆمىننىڭ ئىمانسىز كىشى بىلەن
نېمە ئورتاقلىقى بار؟  16خۇدانىڭ بەيتىنىڭ بۇتالر بىلەن نېمە ئارىلىشىشى بار؟ مانا بىز تىرىك
خۇدانىڭ بەيتىدۇرمىز ،چۈنكى خۇدا شۇنداق ئېيتقانكى« :مەن ئۇالردا ماكان تۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ
ئارىسىدا يۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ تەڭرىسى بولىمەن ۋە ئۇالر مېنىڭ قوۋمىم بولىدۇ.
 17ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندە ئېيتىدۇكى« :ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن چىقىپ ئايرىڭالر ۋە ناپاك
نەرسىگە تەگمەڭالر .شۇندا مەن سىلەرنى قوبۇل قىلىمەن  18ۋە مەن سىلەرگە ئاتا بولىمەن ۋە
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سىلەر ماڭا ئوغۇلالر ۋە قىزالر بولىسىلەر» دەپ خۇداۋەندە قادىر-مۇتلەق ئېيتىدۇ.
 1ئەي ئامراقالر ،شۇ ۋەدىلىرىمىز بار بولغاندىن كېيىن ،جىسىمنى ۋە روھنى چىركىن
قىلىدىغان ھەر نەرسىدىن ئۆزىمىزنى پاكىز قىلىپ ،خۇدانىڭ قورقۇنچىدا دىيانەتنى
كامالەتكە يەتكۈزەيلى

پاۋلۇسنىڭ خۇشلۇقى
 2بىزگە كۆڭۈللىرىڭالردا جاي بېرىڭالر .ھېچكىمگە زۇلۇم قىلمىدۇق ،ھېچكىمگە زەرەر
يەتكۈزمىدۇق ،ھېچكىمنىڭ ھەققىنى يېمىدۇق 3 .سىلەرنى ھۆكۈم قىلماق ئۈچۈن بۇنى
ئېيتمايمەن ،چۈنكى« :سىلەر بىلەن ئۆلۈپ ،سىلەر بىلەن ياشىغۇدەك كۆڭلىمىزدىدۇرسىلەر»
دەپ ئىلگىرى سىلەرگە ئېيتتىم 4 .سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن توال خاتىرجەملىكىم بار.
سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن توال پەخرىم بار .تەسەللى بىلەن تولغانمەن .ھەممە تەڭلىكىمىزدە
خۇشلۇقتىن تېشىپ كەتكەنمەن.
 5بىز ماكېدونىيەگە كەلگەندە جىسمىمىزدە ھېچ ئارام تاپماي ،ھەر تەرىپىدىن قىستىلىپ
تۇردۇق ،تاشقىرىدىن ئۇرۇش بىلەن ۋە كۆڭلىمىزدىن قورقۇنچ بىلەن قىستالدۇق 6 .لېكىن
كەمتەرلەرگە تەسەللى بەرگۈچى خۇدا تىتۇسنىڭ كەلگىنى بىلەن بىزگە تەسەللى بەردى.
 7لېكىن يالغۇز ئۇنىڭ كېلىشى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۇ ئۆزى سىلەردىن تاپقان تەسەللى
بىلەن تەسكىن تاپتۇق .چۈنكى ئۇ سىلەرنىڭ ئىشتىياق باغلىغىنىڭالرنى ،غېمىڭالرنى ۋە مەن
ئۈچۈن غەيرەت قىلغىنىڭالرنى دەپ بەرگەندە ،تېخى خۇش بولدۇم.
 8ئەمما سىلەرنى ئۆز خېتىم بىلەن غەمكىن قىلغان بولساممۇ ،ئەمدى پۇشايمان بولمايمەن.
ئۇ خەت سىلەرنى بىر ۋاقىتقىچە غەمكىن قىلغىنىنى كۆرۈپ ،پۇشايمان بولغان بولساممۇ،
 9ئەمدى خۇشتۇرمەن .غەمكىن بولغىنىڭالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى توۋا قىلغۇدەك غەمكىن
بولغىنىڭالر ئۈچۈن خۇش بولدۇم .بىزدىن ھېچ زەرەر تارتماي ،بەلكى خۇدانىڭ ئىرادىسىگە
مۇۋاپىق غەمكىن بولدۇڭالر 10 .چۈنكى خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق بولغان غەمكىنلىك
ئۆزى پۇشايمان قىلمايدىغان نىجاتقا باشاليدىغان توۋىنى ھاسىل قىلىدۇ ،لېكىن دۇنيانىڭ
غەمكىنلىكى ئۆلۈم ھاسىل قىلىدۇ 11 .چۈنكى خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق غەمكىن
بولغىنىڭالر ئۆزى قانچە چوڭ ئىجتىھات ئاراڭالردا پەيدا قىلدى ،قانچە ئۆزرىخەھلىق ،قانچە
غەزەپ ،قانچە قورقۇنچ ،قانچە ئىشتىياق ،قانچە غەيرەت ،قانچە تەنبىھ پەيدا قىلدى .ھەر تەرىقە
بىلەن شۇ ئىشتا ئۆزۈڭالرنى پاكىز كۆرسەتتىڭالر.
 12سىلەرگە پۈتكىنىمدە ناھەقلىق قىلغان كىشى ئۈچۈن ياكى ناھەقلىق تارتقان كىشى ئۈچۈن
پۈتمەي ،بەلكى بىز ئۈچۈن بولغان ئاراڭالردىكى غەيرىتىڭالر خۇدانىڭ ئالدىدا ئاشكارا بولسۇن
دەپ ،سىلەرگە پۈتتۈم 13 .ئۇنىڭ ئۈچۈن تەسەللى تاپتۇق .ئەمما تەسەللىمىزنىڭ ئۈستىدە
تىتۇسنىڭ خۇشلۇقى بىلەن تېخى چوڭراق خۇشلۇق تاپتۇق ،چۈنكى ئۇنىڭ روھى ھەممەڭالردىن
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ئىستىراھەت تاپتى 14 .ئەگەر ئۇنىڭ ئالدىدا سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن پەخىرلەنگەن بولسام،
خىجالەت بولمىدىم .بەلكى سىلەرگە ئېيتقىنىمىزنىڭ ھەممىسى راست بولغاندەك ،تىتۇسنىڭ
ئالدىدا قىلغان پەخرىمىز ھەم راست چىقتى 15 .ئۇ ھەممەڭالرنىڭ ئىتائەت قىلغىنىڭالرنى
ۋە سىلەرنىڭ ئەيمەنگەن ۋە تىترىگەن ھالدا ئۇنى قوبۇل قىلغىنىڭالرنى يادىغا كەلتۈرگەندە،
سىلەرگە بار مۇھەببىتى تېخى ئېشىدۇ 16 .مەن ھەر ئىشتا سىلەرنىڭ توغراڭالردا خاتىرجەم
بولغىنىم ئۈچۈن خۇشتۇرمەن.

8

يەرۇسالىمدىكى مەسىھىيلەرگە ئىائنە بېرىش توغرىسىدا

 1لېكىن ،ئەي بۇرادەرلەر ،خۇدانىڭ ماكېدونىيەدىكى جامائەتلەرگە بەرگەن مېھىر-
شەپقىتىنى سىلەرگە بىلدۈرىمىز 2 .ئۇالر توال تەڭلىكتىن قىستىلىپ ،ئۆز چوڭ پېقىرلىقىدا
تۇرسىمۇ ،خۇشلۇقىنىڭ زىيادىلىكىدىن ئۇالر كەڭرىچىلىك ۋە كۆڭۈل ساددىلىقى بىلەن بەردى.
 3چۈنكى ئۇالر ئۆز ئىمكانىيىتىچە بەردى ،گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،ھەتتا ئۆز ئىختىيارى بىلەن
ئىمكانىيەتلەردىن زىيادىرەك بەردى 4 .مۇقەددەسلەرگە بولىدىغان خىزمەتكە شېرىك بولۇشىغا
بىزدىن ئىلتىپات سوراپ توال يالۋۇردى 5 .ئۇالر ئۈمىد قىلغىنىمىزدىن ئېشىپ ،خۇدانىڭ
ئىرادىسى بىلەن ئۆزىنى ئاۋۋال خۇداۋەندىگە ،ئاندىن بىزگە بەردى 6 .شۇڭا ،ئۇ ئۆزى ئىلگىرى
باشلىغاندەك ،سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بۇ مەرھەمەت ئىشنى ھەم پۈتكۈزسۇن دەپ ،تىتۇستىن تەلەپ
قىلدۇق 7 .ھەر ئىشتا ئاشقىنىڭالردەك ،يەنى ئىماندا ،سۆزدە ،مەرىپەتتە ،ھەممە غەيرەتتە ،ۋە
بىزگە مۇھەببەت كۆرسىتىشتە ئاشقىنىڭالردەك بۇ مەرھەمەت ئىشتا ھەم ئېشىڭالر.
 8شۇنى بىر بۇيرۇقتەك ئېيتمايمەن ،بەلكى باشقىالرنىڭ غەيرىتىنى دەپ بەرگىنىم بىلەن
سىلەرنىڭ مۇھەببىتىڭالرنىڭ راستلىقىنى سىناپ باقماق ئۈچۈن ھەم شۇنى ئېيتىمەن.
 9خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بىلىسىلەر .ئۇ ئۆزى غەنىي ئىدى ،ئەمما
سىلەر ئۇنىڭ پېقىرلىقى بىلەن غەنىي بولغايسىلەر دەپ ،ئۇ سىلەر ئۈچۈن پېقىر بولدى.
 10بۇنىڭ بىلەن سىلەرگە بىر مەسلىھەت كۆرسىتىمەن ،چۈنكى بۇ ئىش سىلەرگە پايدىلىقتۇر.
ئۆزۈڭالر ئۆتكەن يىل يالغۇز شۇ ئىشنى ئەمەلگە كەلتۈرگىلى باشلىماي ،بەلكى ئاۋۋال ئۇنىڭ
توغرىسىدىكى مەسلىھەتىنى توختاتقۇچىسى ئىدىڭالر 11 .بۇ ئىشقا مەيلىڭالر بولغاندەك،
ئەمدى بۇ ئىشنى قولۇڭالردىن كەلگىنىچە ئەمەلگە كەلتۈرۈپ پۈتكۈزۈڭالر 12 .ئەگەر كىشىنىڭ
بەرگۈسى بار بولسا ،ئۆزىنىڭ يوقىغا ئەمەس ،بەلكى ئۆز بارىغا قاراپ بېرىشى مەقبۇل
بولىدۇ 13 .چۈنكى باشقىالرغا راھەت بولۇپ ،سىلەرگە تەڭلىك بولماق ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى
تەڭشەلمەك ئۈچۈن شۇ ۋاقىتتا سىلەرنىڭ ئوشۇق نەرسەڭالر ئۇالرنىڭ كەملىكىنى تەڭشىسۇن
 14ۋە ئۇالرنىڭ ئوشۇق نەرسىلىرى بىر ۋاقىت سىلەرنىڭ كەملىكىڭالرنى تەڭشىسۇن .بۇنىڭ
بىلەن باراۋەرلىك بولىدۇ 15 .خۇددى« :توال يىغقۇچىغا ئېشىپ قالمىدى ،ئەمما ئاز يىغقۇچىغا
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كېمىپ قالمىدى» دەپ پۈتۈلگەندەك بولغاي.
 16لېكىن سىلەر ئۈچۈن بۇ ئىجتىھاتنى تىتۇسنىڭ كۆڭلىگە سالغان خۇداغا شۈكۈر بولسۇن.
 17چۈنكى تەلىپىمىزگە راست ماقۇل بولدى ،دەرۋەقە ئۆزى ئۇنداق قىزغىن ئىكەنكى ،ئۆز
كۆڭلىنىڭ مەيلى بىلەن ئالدىڭالرغا كەتتى 18 .ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىنجىل ئۈچۈن ئىجتىھات
قىلىپ ،ھەممە جامائەتلەردە داڭالنغان بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتۇق 19 .بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى
خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن بولۇپ ،بىزنىڭ مەيلىمىزنى مەلۇم قىلىدىغان ئىئانىنى ئېلىپ
بېرىشىمىزدا بىزگە ھەمراھ بولغىلى جامائەتلەردىن ئىلغانغان 20 .بىزنىڭ خىزمىتىمىز بىلەن
يىغىلغان ئىئانىنىڭ تولىلىقى ئۈچۈن ھېچكىم بىزنى ئەيىبلىگىلى سەۋەب تاپمىسۇن دەپ،
ئېھتىيات قىلدۇق 21 .چۈنكى يالغۇز خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئەمەس ،بەلكى ئادەملەرنىڭ
ئالدىدا ھەم ياخشىلىق قىلغىلى تىرىشىمىز 22 .ئۇالر بىلەن بىللە يەنە بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتۇق.
ئۇنىڭ توال ئىشالردا غەيرەتلىك بولغىنىنى پات-پات كۆردۇق ،ئەمما ئەمدى سىلەرگە قىلغان
چوڭ ئېتىمادى بىلەن تېخى زىيادىرەك غەيرەتلىك بولدى 23 .تىتۇس بولسا ،ئۇ مېنىڭ شېرىكىم
ۋە خىزمىتىڭالردا بولغان ھەمكارىمدۇر .باشقا بۇرادەرلىرىمىز بولسا ،ئۇالر مەسىھنىڭ شان-
شەرىپى ئۈچۈن جامائەتلەرنىڭ ئەلچىلىرىدۇر 24 .شۇڭا ئۇالرغا ئۆز مۇھەببىتىڭالرنىڭ ۋە
توغراڭالردىكى پەخرىمىزنىڭ ئىسپاتىنى جامائەتلەرنىڭ ئالدىدا كۆرسىتىڭالر.

9

 1مۇقەددەسلەرگە بېرىلىدىغان ئىئانە توغرىسىدا سىلەرگە پۈتۈشۈم ھاجىتى يوق  2چۈنكى
مەيلىڭالرنى بىلىپ ،ئاخايەدىكىلەر ئۆتكەن يىلدىن تارتىپ تەييار ئىكەن ۋە سىلەرنىڭ
غەيرىتىڭالر تولىالرنى غەيرەتكە كەلتۈردى دەپ ،ماكېدونىيەلىكلەرنىڭ ئالدىدا سىلەرنىڭ
توغراڭالردا پەخىرلىنىمەن 3 .سىلەردىن قىلغان پەخرىمىز بۇ ئىشتا بىكار بولمىسۇن دەپ ،ئۆزۈم
ئېيتقاندەك تەييار بولمىقىڭالر ئۈچۈن شۇ بۇرادەرلەرنى ئەۋەتتىم 4 .بولمىسا ماكېدونىيەلىكلەر
مەن بىلەن كېلىپ ،سىلەرنى تەييارلىقسىز تاپسا ،سىلەرنى دېمىسەممۇ ،ئۆزىمىز بۇ ئېتىمادىمىزدا
خىجالەت بولىمىز 5 .سىلەرنىڭ تەرىپىڭالردىن ئىلگىرىدىن ۋەدە قىلىنغان ئىئانە تەييار بولۇپ،
ئاچكۆزلۈك تەرىقىسىدە بولماي ،بەرىكەتلىك تەرىقىسىدە بولسۇن دەپ ،بۇرادەرلەرگە مەندىن
ئىلگىرى ئالدىڭالرغا بارغىلى بۇيرۇشنى الزىم كۆردۈم.
 6لېكىن شۇنى ئېيتىمەن :كىمكى ئاياپ ئاز تېرىسا ،ئاز ئورىدۇ ۋە كىمكى كەڭرىچىلىك بىلەن
تېرىسا ،كەڭرىچىلىك بىلەن ئورىدۇ 7 .ھەركىم بەرسە ،قىيىقلىق بىلەن ياكى قىيىنلىق
بىلەن بەرمەي ،ئۆز كۆڭلىنىڭ مەيلىچە بەرسۇن .چۈنكى خۇدا خۇش دىل بىلەن بەرگۈچىنى
ياخشى كۆرىدۇ 8 .خۇدا ئۆزى ھەمىشە سىلەرگە ھەر تەرىقىدە ھەممىسىنى يەتكۈدەك تاپتۇرۇپ،
ئۆزۈڭالرنى ھەر ياخشى ئىشقا كەڭرىچىلىك بىلەن بېرەلىگۈدەك قىلىپ ،سىلەرگە مېھىر-
شەپقەت تېشىپ كەتكۈدەك بەرگىلى قادىردۇر 9 .شۇنداق ھەم« :ئۇ ئۈلەشتۈرۈپ ،پېقىرالرغا
بەرگەن .ئۇنىڭ ئادالىتى ئەبەدكىچە تۇرىدۇ» دەپ پۈتۈلگەندۇر.
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 10لېكىن تېرىغۇچىغا تېرىغىلى ئۇرۇق ۋە يېگىلى نان بەرگۈچى ئۆزى ئۇرۇقۇڭالرنى
زىيادىلەشتۈرۈپ بېرىپ ،ئادالىتىڭالرنىڭ مېۋىسىنى ئاشۇرغىنى بىلەن  11سىلەرنى ھەر ئىشتا
غەنىي قىلىدۇ .شۇنداقكى ،بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن بېرىلگەن ساددا دىللىق ئىئانىڭالر
ئۆزى خۇدانىڭ ھەمد-شۈكرىگە سەۋەب بولغاي 12 .چۈنكى بۇ ياردەم بېرىش ئۆزى يالغۇز
مۇقەددەسلەرنىڭ كەملىكىنى تولدۇرماي ،بەلكى خۇداغا توال ھەمد ۋە شۈكۈر ئېيتىشىنى
ھاسىل قىلغىنى بىلەن ئېشىپ كېتىدۇ 13 .ئۇالر خىزمىتىڭالرنىڭ ساددىلىقىنى بىلىپ،
ئۆزۈڭالر مەسىھنىڭ ئىنجىلىغا بويۇن سۇنۇپ ئېتىراپ قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ۋە ھەممىسىگە
بېرىشتە ساخاۋەتلىك بولغىنىڭالر ئۈچۈن خۇداغا ھەمد ئېيتىدۇ 14 .خۇدا تەرىپىدىن سىلەرنىڭ
ئۈستۈڭالردا بولغان چەكسىز مېھىر-شەپقىتى ئۈچۈن ،ئۇالر سىلەرگە ئىشتىياق باغالپ ،سىلەر
ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ 15 .خۇداغا ئۆز تىل بىلەن تەسۋىرلىنەلمەيدىغان ھەدىيەسى ئۈچۈن شۈكۈر
بولسۇن.

10

پاۋلۇسنىڭ روسۇللۇق ھۇقۇقىنى ئاقلىشى

 1مەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا يۈزمۇيۈز بولسام ياۋاش تۇرۇپ ،نېرى بولسام سىلەرگە
جۈرئەتلىك بولغان پاۋلۇس ئۆزۈم مەسىھنىڭ مۇاليىملىقى ۋە مېھرىبانلىقى بىلەن
نەسىھەت بېرىمەن 2 .لېكىن سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى ،سىلەرگە يۈزمۇيۈز تۇرغىنىمدا جۈرئەت
كۆرسىتىش ماڭا الزىم كەلمىسۇن .مانا بىزنى جىسىمچە يۈرىدۇ دەپ گۇمان قىلغان بەزى
كىشىلەردىن قورقماي جۈرئەت كۆرسەتكۈم بار.
 3بىز جىسىمچە يۈرسەكمۇ ،جىسىمچە جەڭ قىلمايمىز 4 .چۈنكى جەڭ يارىغىمىز جىسمانىي
ئەمەس ،بەلكى خۇدانىڭ ئالدىدا قورغانالرنى يىقىتىشقا قۇدرەتلىكتۇر 5 .خۇدانىڭ مەرىپىتىگە
قارشى تىكلىگەن مۇنازىرىلەرنى ۋە ھەر ئېگىز توسالغۇنى يىقىتىپ ،ھەر پىكىرنى ئەسىر
قىلىپ مەسىھنىڭ ئىتائىتىگە كەلتۈرىمىز 6 .سىلەرنىڭ ئىتائىتىڭالر كامىل بولغاندا ،ھەممە
ئىتائەتسىزلىكنىڭ جازاسىنى بەرگىلى تەيياردۇرمىز.
 7ھەممىسىنىڭ كۆزى ئالدىدا ئاشكارا بولغان ئىشقا قاراڭالر! بىركىم مەسىھنىڭكىدۇرمەن
دەپ ئۆزىدە ئېتىماد بولسا ،ئۆزىنى مەسىھنىڭكى بىلگەندەك ،بىزنى ھەم مەسىھنىڭكىدۇر دەپ
ئۆز كۆڭلىدە بىلسۇن 8 .خۇداۋەندە سىلەرنىڭ يىقىتىلمىقىڭالر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى تەمىر
قىلىنمىقىڭالر ئۈچۈن بىزگە بەرگەن قۇدرىتىمىز بىلەن ئازغىنا زىيادىرەك پەخىرلەنسەممۇ
خىجالەت بولمايمەن 9 .خەتلىرىم بىلەن سىلەرنى قورقۇتقاندەك كۆرۈنمىگەيمەن 10 .خەتلىرى
ئېغىر ۋە كۈچلۈك ئىكەن ،لېكىن ئۆزى جىسىمچە ھازىر بولسا كۆرۈنۈشى ئاجىز ۋە سۆزى
ئېتىبارسىز» دەپ ئېيتىشىدۇ ئەمەسمۇ؟  11شۇنداق خىيال قىلغۇچى بىلسۇنكى ،يىراقتا بولۇپ
خەتلەر بىلەن سۆزىمىزچە قانداق بولساق ،ھازىر بولۇپ ئەمەل بىلەن ھەم شۇنداق بولىمىز.
 12بىز ئۆزىمىزنى ئۆز-ئۆزىنى داڭلىغۇچىالرنىڭ ئارىسىدا ساناپ ،ئۆزىمىزنى ئۇالر بىلەن
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تەڭلەشتۈرگىلى جۈرئەت قىلمايمىز .لېكىن ئۇالر پەمسىز بولۇپ ،ئۆزىنى ئۆزى بىلەن ئۆلچەپ،
ئۆزىنى ئۆزى بىلەن تەڭلەشتۈرىدۇ 13 .ئەمما بىز ئۆلچەمدىن تاشقىرى پەخىرلەنمەيمىز .بەلكى
خۇدا بىزگە ئۆلچەپ بېرىپ تەقسىم قىلغان مىقدارنىڭ ھەددىگە مۇۋاپىق ،سىلەرگە ھەم يېتىپ
پەخىرلىنىمىز 14 .سىلەرگە يەتكىنىمىز بىلەن ھەددىمىزدىن ئاشمىدۇق ،چۈنكى مەسىھنىڭ
ئىنجىلىنى يەتكۈزۈپ سىلەرگىچە يېتىپ كەلدۇق 15 .ھەددىدىن ئېشىپ ،باشقىالرنىڭ
ئەمگەكلىرىدىن پەخىرلەنمەيمىز .لېكىن ئىمانىڭالر ئۆسكەن سېرى بىزگە تەيىنلەنگەن
چەكلەرنىڭ ئىچىدە ئاراڭالردا ئىشلەپ كەڭرىتىلىپ راۋاجلىق بولۇپ 16 ،باشقىالرنىڭ يېرىدە
تەييار بولغان ئىشالر بىلەن پەخىرلەنمەي ،سىلەرنىڭ ئۇ تەرىپىڭالردىكى يۇرتالردىمۇ ئىنجىلنى
يەتكۈزگىلى ئۈمىد قىلىمىز.
18
چۈنكى ئۆزىنى داڭلىغۇچى
 17لېكىن پەخىرلەنگۈچى خۇداۋەندە بىلەن پەخىرلەنسۇن.
ياراملىق ئەمەس ،لېكىن خۇداۋەندە داڭلىغان كىشى ئۆزى ياراملىك.

11

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنى ساختا روسۇلالر بىلەن سېلىشتۇرۇشى

 1كاشكى ئەقىلسىزلىقىمغا ئازغىنا سەۋر-تاقەت قىلساڭالر ئىدى .دەرۋەقە ماڭا سەۋر-
تاقەت قىلىسىلەر 2 .مانا سىلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ غەيرىتى بىلەن غەيرىتىم بار ،چۈنكى
سىلەرنى مەسىھنىڭ ئالدىدا بىر پاك قىزدەك تۇرغۇزماق ئۈچۈن سىلەرنى بىر ئەرگە ،يەنى
مەسىھكە ۋەدىلەشتۈردۈم.
 3لېكىن يىالن ئۆز ھىيلىسى بىلەن ھاۋانى ئالدىغاندەك ،زېھىنلىرىڭالر مەسىھتىكى
ساددىلىقتىن كېتىپ بۇزۇلىدىغاندىن قورقىمەن 4 .ئەگەر بىر كىشى كېلىپ ،بىز ۋەز ئېيتقان
ئەيسادىن باشقا ئەيسانى يا سىلەر قوبۇل قىلغان روھتىن باشقا بىر روھنى ۋە يا سىلەر قوبۇل
قىلغان ئىنجىلدىن باشقا بىر ئىنجىلنى ۋەز ئېيتسا ،شۇنى كۆتۈرۈپ تۇرىسىلەر.
 5مانا بۇ ھەددىسىز ئۇلۇغ روسۇلالردىن ھېچ ئىشتا ئۆزۈمنى كەم سانىمايمەن 6 .سۆز
قىلىشتا خام بولساممۇ ،بىلىشتە ئۇنداق ئەمەسمەن .بەلكى ھەر تەرىقىدە ۋە ھەر ئىشتا ئۆز
بىلىشىمىزنى سىلەرگە ئاشكارا قىلدۇق 7 .سىلەرنىڭ كۆتۈرۈلمىكىڭالر ئۈچۈن ئۆزۈمنى
پەس تۇتۇپ ،سىلەرگە خۇدانىڭ ئىنجىلىنى خالىس يەتكۈزگىنىمدە گۇناھ قىلدىممۇ؟
 8سىلەرگە خىزمەت قىلماق ئۈچۈن باشقا جامائەتلەرنى زورالپ ھەق ئالدىم 9 .ئاراڭالردا
تۇرۇپ موھتاجلىق تارتقىنىمدا ھەم ھېچ كىشىگە يۈك بولمىدىم .چۈنكى بۇرادەرلەر
ماكېدونىيەدىن كەلگەندە ئۇالر ھاجىتىمنى تۈزەتتى ۋە ھەر تەرىقىدە ئۆزۈمنى سىلەرگە يۈك
بولۇشتىن ئېھتىيات قىلدىم ۋە ئېھتىيات قىلغۇم بار 10 .مەسىھنىڭ ھەقىقىتى مەندە راست
بولغاندەك بۇ پەخرىم ئاخايەدىكى يۇرتالردا مەندىن ئۈزۈلمىسۇن 11 .نېمىشقا؟ سىلەرنى
دوست تۇتمايمەنمىكىن؟ دوست تۇتقىنىمنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ.
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 12لېكىن پەخىر توغرىسىدا بىز بىلەن تەڭ بولۇشقا پۇرسەت ئىزدىگۈچىلەر بىزگە ئوخشاش
بولۇشقا پۇرسەت تاپمىسۇن دەپ ،قىلغىنىمنى مۇندىن كېيىن ھەم قىلىمەن 13 .چۈنكى مۇنداقالر
يالغان روسۇلالر ۋە ھىيلە بىلەن ئىشلىگۈچىلەر بولۇپ ،مەسىھنىڭ روسۇللىرىنىڭ قىياپىتىگە
كىرىۋېلىپ كېلىدۇ 14 .ئۇالر شۇنداق قىلغىنى ئاجايىپ ئەمەس ،چۈنكى شەيتان ئۆزى نۇر
پەرىشتىسىنىڭ قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ كېلىدۇ 15 .ئۇنداق بولسا ،ئۇنىڭ خىزمەتكارلىرى
ھەم ئادالەتنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ كەلسە ،ئاجايىپ ئەمەس .ئەمما
ئۇالرنىڭ ئاخىرى ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق بولىدۇ.

پاۋلۇسنىڭ تارتقان ئازابلىرى
 16يەنە ئېيتىمەنكى ،ھېچكىم مېنى ئەقىلسىز كۆرمىسۇن .مېنى شۇنداق كۆرسەڭالرمۇ ،مېنى
ئەقىلسىزدەك بولسىمۇ قوبۇل قىلىڭالر .شۇنىڭ بىلەن مەن ھەم ئازغىنا پەخىرلەنگەيمەن.
 17ئۆزۈمنى جۈرئەت بىلەن داڭالپ ،ھازىر ئېيتىدىغان سۆزۈمنى خۇداۋەندىنىڭ ئىلھامى
بىلەن بولغۇدەك ئېيتماي ،بەلكى ئەقىلسىز كىشىدەك سۆزلەيمەن 18 .توال كىشى جىسىمچە
پەخىرلىنىشكەندىن كېيىن ،مەن ھەم پەخىرلىنەي 19 .چۈنكى ئۆزۈڭالر ئاقىل بولۇپ،
ئەقىلسىزالرغا سەۋر-تاقەت قىلىسىلەر 20 .ئەگەر بىر كىشى سىلەرنى قۇل قىلسا ،سىلەرنىڭ
مېلىڭالرنى يېسە ،سىلەرنى ئەسىر قىلسا ،سىلەرگە يوغانلىق قىلسا ياكى سىلەرنىڭ يۈزىڭالرغا
ئۇرسا ،شۇنىڭغا سەۋر-تاقەت قىلىسىلەر« 21 .شۇنداق ئىشقا ئاجىز كەلدۇق» دەپ خىجالەت
بىلەن ئېيتىمەن .ئەقىلسىزلىق تەرىقىسىدە سۆزلەپ شۇنى ئېيتىمەنكى ،باشقىالر يوغانلىق
قىلغان ھەر ئىشتا مەن ھەم يوغانلىق قىالاليمەن.
 22ئۇالر ئىبرانىي بولسا مەن ھەم شۇنداق ،ئۇالر ئىسرائىلىي بولسا مەن ھەم شۇنداق،
ئۇالر ئىبراھىمنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدى بولسا مەن ھەم شۇنداقتۇرمەن 23 .ئۇالر مەسىھنىڭ
خىزمەتكارلىرى بولسا ،مەن ئەخمەقتەك سۆزلەپ ئېيتىمەنكى ،مەن ئۇالردىن زىيادىرەك
مەسىھنىڭ خىزمەتكارىدۇرمەن .زىيادىرەك ئىشلىدىم ،تولىراق سوالندىم ،ئوشۇقراق ئۇرۇلدۇم،
پات-پات ئۆلۈم خەتىرىدە بولدۇم 24 .يەھۇدىيالردىن بەش مەرتىۋە بىر كەم قىرىقتىن تاياق
يېدىم 25 ،ئۈچ مەرتىۋە قامچىالندىم ،بىر مەرتىۋە چالما-كېسەك قىلىندىم ،ئۈچ مەرتىۋە كېمەم
پارە بولغىنى بىلەن دېڭىز خەتىرىدە ئىدىم ،بىر كېچە-كۈندۈز دېڭىز چوڭقۇرىدا قالدىم 26 .پات-
پات سەپەردە بولۇپ ،دەرياالردا خەتەرگە چۈشۈپ بۇالڭچىالر ئارىسىدا خەتەردە بولدۇم .ئۆز
خەلقىمدىن خەتەر ،بۇتپەرەسلەردىن خەتەر ،شەھەرلەردە خەتەر ،باياۋانالردا خەتەر ،دېڭىزدا خەتەر،
ساختا بۇرادەرلەردىن خەتەر ئۈستۈمگە چۈشتى 27 .ئىشتا ۋە ئەمگەكتە ،پات-پات ئۇيقۇسىزلىقتا،
ئاچلىق بىلەن ئۇسسۇزلىقتا ،پات-پات روزا تۇتۇشتا ،سوغۇقتا ،ۋە يالىڭاچلىقتا تۇرۇپ كەلدىم.
 28بۇنىڭدىن باشقا ھەممە جامائەتلەرنىڭ ئەندىشىلىرى ھەر كۈن ئۈستۈمگە بېسىپ تۇرىدۇ.
 29بىركىم ئاجىز بولسا ،مەن ھەم ئاجىز بولمايمەنمۇ؟ بىركىم تايسا ،مېنىڭ ئىچىم كۆيمەمدۇ؟
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 30پەخىرلەنمىكىم الزىم كەلسە ،زەئىپلىكىم بىلەن پەخىرلىنىمەن 31 .بۇ ئېيتقىنىمنىڭ يالغان
بولمىغىنىنى خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئاتىسى خۇدا بىلىدۇ .ئۇ ئۆزى ئەبەدىلئەبەد مۇبارەكتۇر.
 32دەمەشقتە ئارېتاس پادىشاھنىڭ ۋالىيسى مېنى تۇتقىلى قەستلەپ ،دەمەشقلىقالرنىڭ
شەھىرىنى قاراۋۇلچىالر بىلەن ساقلىغاندا 33 ،سېپىل ئۈستىدىكى بىر كىچىك ئىشىكتىن بىر
سېۋەتتە تۆۋەنگە چۈشۈرۈلۈپ ،ئۇنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ قاچتىم.

12

پاۋلۇسنىڭ روھىي كۆرۈنۈشى

 1پەخىرلىنىشىم ماڭا مەنپەئەتلىك بولمىسا ھەم ،ئەمدى خۇداۋەندە تەرىپىدىن ماڭا
كەلگەن روھىي كۆرۈنۈش ۋە ۋەھىيلەر توغرىسىدا سۆزلەي 2 .مەسىھتىكى بىر ئادەمنى
بىلىمەن ،ئۇ ئۆزى ئون تۆت يىل ئىلگىرى بەدەندە ئىدىمۇ بىلمەيمەن ،بەدەندىن تاشقىرى ئىدىمۇ
بىلمەيمەن ،خۇدا ئۆزى بىلىدۇ .ئۇ ئادەم ئۈچىنچى ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى 3 .ئۇ ئادەمنى بىلىمەن،
ئەمما بەدەندە ئىدىمۇ ياكى بەدەندىن تاشقىرى ئىدىمۇ مەن بىلمەيمەن ،خۇدا ئۆزى بىلىدۇ 4 .ئۇ
ئۆزى بېھىشكە ئېلىنىپ ،ئېيتىاللمايدىغان ۋە ئېيتىشى ئادەمگە جايىز بولمايدىغان سۆزلەر
ئاڭلىدى 5 .شۇ ئادەمنىڭ جەھىتىدىن پەخىرلىنىمەن .لېكىن ئۆز جەھىتىمدىن پەخىرلەنسەم،
ئۆز زەئىپلىكلىرىمدىن باشقا بىر نەرسە بىلەن پەخىرلەنمەيمەن
 6ۋە ئەگەر پەخىرلىنەي دېسەم ،ئەقىلسىز بولماي ،راستنى ئېيتاتتىم .لېكىن ھېچكىم مەن
توغرۇلۇق ئۆزى مەندە كۆرۈپ مەندىن ئاڭلىغىنىدىن ئوشۇق خىيال قىلمىسۇن دەپ ،ئۆزۈمنى
پەخىرلىنىشتىن يىغدىم 7 .ھەددىسىز ئۇلۇغ ۋەھىيلىرىم جەھىتىدىن تەكەببۇر قىلماسلىقىم
ئۈچۈن بەدىنىمدە بىر شوخا ۋە ئۆزۈمنى چوڭ تۇتماسلىقىم ئۈچۈن مېنى كاچاتاليدىغان بىر
شەيتان پەرىشتىسى ماڭا بېرىلدى 8 .ئۇنىڭ توغرىسىدا مەندىن كەتسۇن دەپ ،ئۈچ مەرتىۋە
خۇداۋەندىگە يالۋۇردىم 9 .ئەمما ئۇ ماڭا« :مېنىڭ مېھىر-شەپقىتىم ساڭا يېتىدۇ ،چۈنكى
مېنىڭ قۇدرىتىم زەئىپلىكتە كامىل بولىدۇ» دەپ ئېيتتى .شۇڭا مەسىھنىڭ قۇدرىتى مېنىڭ
ئۈستۈمدە قالسۇن دەپ ،چوڭ خۇشلۇق بىلەن زەئىپلىكلىرىمدىن تېخىمۇ زىيادە پەخىرلىنىمەن.
 10شۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ ئۈچۈن زەئىپلىككە ،دەشنەمگە ،تەڭلىككە ،قوغالنماقلىققا ۋە تارلىققا
رازىدۇرمەن ،چۈنكى قاچان ئاجىز بولسام ،كۈچلۈكتۇرمەن.

پاۋلۇسنىڭ كورىنتۇستىكى جامائەتتىن ئەندىشە قىلىشى
 11ئەمدى پەخىرلىنىپ ئەقىلسىزدەك بولدۇم .سىلەر ئۆزۈڭالر مېنى شۇنىڭغا زورلىدىڭالر.
ئۆزۈم ھېچنېمە بولمىساممۇ ،ھېچ ئىشتا ئۇ ھەددىسىز ئۇلۇغ روسۇلالردىن قېلىشمىدىم .ئۇنىڭ
ئۈچۈن سىلەردىن داڭالنسام بوالتتى 12 .ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەر ۋە قۇدرەتلىك ئەمەللەر بىلەن
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بىر روسۇلنىڭ ئاالمەتلىرى ئاراڭالردا ھەممە سەۋر بىلەن قىلىنغان 13 .باشقا جامائەتلەردىن
سىلەرنى نېمىدە كەينىدە قويدۇم؟ پەقەت سىلەرگە يۈك ئارتىپ قويمىدىم .شۇ ھەقسىزلىقىمنى
ماڭا كەچۈرۈڭالر.
 14مانا ئۈچىنچى مەرتىۋە سىلەرگە كەلگىلى تەيياردۇرمەن ،ئەمما سىلەرگە يۈك ئارتمايمەن.
چۈنكى سىلەرنىڭكىنى خالىماي ،بەلكى ئۆزۈڭالرنى خااليمەن .ئاتا-ئانىسى ئۈچۈن خەزىنە
يىغىش بالىالرغا پەرز ئەمەس ،بەلكى بالىلىرى ئۈچۈن يىغىش ئاتا-ئانىالرغا پەرزدۇر 15 .مەن
بولسام ،جانلىرىڭالر ئۈچۈن ھەممە يېرىمنى ۋە ئۆزۈمنى خۇشلۇق بىلەن پىدا قىلغۇم بار.
مەن ئوشۇقراق مۇھەببەت قىلسام ،سىلەردىن كەمرەك مۇھەببەت كۆرىمەنمۇ؟  16لېكىن
ئۆزۈم سىلەرگە يۈك ئارتمىغان بولساممۇ ،مەن ھىيلىگەرچىلىك قىلىپ سىلەرنى ھىيلە بىلەن
تۇتتۇممىكىن؟  17مەن ئۆزۈم ئەۋەتكەن كىشىلەرنىڭ بىرى بىلەن سىلەردىن بىر پايدا تاپتىممۇ؟
 18مەن تىتۇسقا ئىلتىماس قىلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتىم .تىتۇس سىلەردىن بىر
پايدا ئالدىمۇ؟ بىز ئىككەيلەن بىر روھتا يۈرمىدۇقمۇ ،بىر يولدا يۈرمىدۇقمۇ؟
 19يەنە بىزنى ئۇالر ئۆزىنى بىزنىڭ ئالدىمىزدا ئادىل كۆرسەتكىلى تۇرىدۇ دەپ گۇمان
قىالرسىلەرمىكىن .مەسىھتە خۇدانىڭ ئالدىدا سۆز قىلىمىز ،لېكىن ،ئەي ئامراقالر ،ھەممىسى
سىلەرنىڭ تەمىر قىلىنمىقىڭالر ئۈچۈندۇر 20 .چۈنكى قورقىمەنكى ،كېلىشىمدە سىلەرنى
خالىغىنىمدەك تاپمايمەن ۋە مەن ئۆزۈم سىلەرگە خالىغىنىڭالردەك كۆرۈنمەيمەنمىكىن؟
جېدەل ،ھەسەت ،ئاچچىقلىق ،تەرەپدارلىق ،غەيۋەت ،گەپ توشۇماقلىق ،يوغانلىق ۋە
قاىدىسىزلىك ئاراڭالردا تېپىلىدۇ دەپ قورقىمەن 21 .سىلەرگە يەنە كەلگىنىمدە خۇدايىم مېنى
سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن خىجالەت قىلىدۇ ۋە ئىلگىرىدىن گۇناھ قىلىپ ،ئۆز ناپاكلىقىدىن
ۋە زىناسىدىن ۋە بۇزۇقلۇقىدىن توۋا قىلمىغان توال كىشى ئۈچۈن غەم يەيمەن دەپ قورقىمەن.
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ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇش ۋە ساالمالر

 1ئۈچىنچى مەرتىۋە ئەمدى سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا كېلىمەن .ھەر ئىش ئىككى
ياكى ئۈچ گۇۋاھنىڭ ئاغزى بىلەن توختىتىلسۇن 2 .ئىلگىرى گۇناھ قىلغانالرغا ۋە
قالغانالرنىڭ ھەممىسىگە بالدۇر ئىككىنچى مەرتىۋە قېشىڭالردا تۇرغاندا ئېيتقىنىمدەك،
ئەمدى يەنە قېشىڭالرغا كەلمەستە يوقلىقىمدا ئېيتىمەنكى ،يېنىپ كەلسەم ،ھېچبىرىنى
ئايىمايمەن 3 .مەسىھنىڭ مەندە سۆزلىگىنىنىڭ دەلىلىنى ئىزدەيسىلەر ئەمەسمۇ؟ ئۇ ئۆزى
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ئاجىز ئەمەس ،بەلكى قۇدرەتلىكتۇر 4 .چۈنكى ئۇ ئۆزى ئاجىزلىقتىن
كرېستكە تارتىلغان بولسىمۇ ،يەنە خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن تىرىكتۇر .بىز ئۆزىمىز ئۇنىڭدا
ئاجىز بولساقمۇ ،ئۇنىڭ بىلەن سىلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن تىرىك قالىمىز.
 5ئۆزۈڭالرنى سىناپ بېقىڭالر .ئىماندا تۇرىمىزمۇ دەپ ،ئۆزۈڭالرنى سىناق قىلىڭالر .ئەيسا

كورىنتۇسلۇقالرغا يېزىلغان -2خەت

18

مەسىھ ئۆزۈڭالردا بولغىنىنى ئېنىق بىلمەمسىلەر؟ ئۇنداق بولمىغاندا سىناقتىن ياراملىق
چىقمايسىلەر 6 .لېكىن بىزنى سىناقتىن ياراملىق چىقمىغان كىشىلەردەك تاپمىغايسىلەر دەپ،
ئۈمىد قىلىمەن 7 .خۇداغا دۇئا قىلىمىزكى ،ھېچبىر يامان ئىش قىلمىغايسىلەر .بىزنىڭ مەقبۇل
كۆرۈنۈشىمىز ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى سىلەر ياخشىلىقنى قىلغايسىلەر دەپ ،شۇنى ئېيتىمەن
ۋە بىزلەر مەقبۇل كۆرۈنمىسەك ھەم ،رازىدۇرمىز 8 .چۈنكى ھەقىقەتكە قارشى بىر ئىشنى
قىاللمايمىز ،لېكىن ھەقىقەت ئۈچۈن بىر نېمە قىالاليمىز 9 .چۈنكى قاچان ئۆزىمىز زەئىپ
بولۇپ ،سىلەر كۈچلۈك بولساڭالر ،خۇشتۇرمىز .كامىل بولمىقىڭالر ئۈچۈن دۇئا ھەم قىلىمىز.
 10ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى يوقلىقىمدا يازىمەن .شۇنداق قىلىپ ،ھازىرلىقىمدا خۇداۋەندىنىڭ ماڭا
يىقىتىش ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى تەمىر قىلىش ئۈچۈن بەرگەن قۇدرىتىگە مۇۋاپىق قاتتىقلىق
ئىشلىتىش الزىم كەلمىسۇن 11 .ئاخىرى ،ئەي بۇرادەرلەر ،خۇشال بولۇڭالر ،كامىل بولۇڭالر،
تەسەللى تېپىڭالر ،ئىتتىپاق بولۇشۇڭالر ،ئامانلىق بىلەن ياشاڭالر ۋە مۇھەببەتنىڭ ۋە
ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى سىلەر بىلەن بولىدۇ.
 12مۇقەددەس سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر.
 13مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.
 14خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋە خۇدانىڭ مۇھەببىتى ۋە مۇقەددەس روھنىڭ
شېرىكلىكى ھەممەڭالر بىلەن بولغاي.

